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Voor een aantal levensmiddelen zijn normen voor benzo(a)py-

reen als merkstof voor de aanwezigheid van kankerverwekkende

PAK’s in de regelgeving vastgelegd. Onderstaand artikel geeft

een toelichting op deze normen.

PAK’s of polycyclische aromatische kool-
waterstoffen ontstaan tijdens verbran-
dingsprocessen als bakken, roosteren of
barbecuen en komen in kleine hoeveel-
heden voor in voedingsmiddelen. Het
Wetenschappelijk Comité voor de men-
selijke voeding kwam in zijn advies van
december 2002 na laboratoriumonder-
zoek tot de conclusie dat een aantal van
deze stoffen genotoxische carcinogene
effecten heeft en adviseerde maximum-
gehaltes voor voedingsmiddelen vast te
stellen.
Voor het aantonen van de aanwezigheid
en het effect van deze PAK’s in levens-

middelen is benzo(a)pyreen te gebruiken
als merkstof: de aanwezigheid ervan
duidt op de aanwezigheid van een of
meer carcinogene PAK’s. De Europese
Commissie heeft per 1 april 2005 de Ver-
ordening (EG) nr. 208/2005 maximumge-
halten voor benzopyreen in voedingsmid-
delen ingevoerd. Deze vervangt de eerde-
re Verordening 466/2001 met normen
voor verontreinigingen.

Aroma’s
Voor het gebruik van aroma’s in levens-
middelen is in het besluit vastgelegd dat
dit gebruik niet mag leiden tot een gehal-

te aan 3,4-benzopyreen hoger dan 0,03
µg/kg vers gewicht in voor consumptie
gereed zijnde voedingsmiddelen.

Voedingssupplementen
Nederland heeft er bij de totstandkoming
van Verordening (EG) 208/2005 op aan-
gedrongen ook voor voedingssupple-
menten en kruidenpreparaten limieten
voor benzo(a)pyreen vast te stellen. In
deze producten worden soms hoge
gehaltes aangetroffen, waarbij mensen
alleen al door het eten van een normale
dosis (meer dan) de maximaal veilig
geachte hoeveelheid binnenkrijgen. De
Commissie heeft echter besloten voor
deze productgroepen voorlopig geen
limieten vast te stellen omdat onvoldoen-
de gegevens beschikbaar zijn om tot een
goede afweging te komen. 
Ter vergroting van de rechtszekerheid en
om duidelijkheid te scheppen voor hand-
haver, consument en bedrijfsleven heeft
Nederland met ingang van 1 januari 2006
alsnog zelf normen opgesteld. Deze zijn
in overeenstemming met de rich-
twaarden die ook de Voedsel en Waren
Autoriteit (VWA) hanteert: 2,0 µg/kg vers
gewicht voor voedingssupplementen en
10,0 µg/kg vers gewicht voor kruidenpre-
paraten.

Overige voedingsmiddelen
In de Algemene Levensmiddelenverorde-
ning 178/2002 zijn geen normen voor
maximale gehalten aan benzo(a)pyreen
vastgelegd. Wel geldt voor alle levens-
middelen het veiligheidsvereiste van arti-
kel 14: als een zekere hoeveelheid ben-
zo(a)pyreen in een levensmiddel dit
levensmiddel onveilig maakt, dan mag zij
niet in de handel worden gebracht.
Levensmiddelen worden onveilig geacht
als ze worden beschouwd als schadelijk
voor de gezondheid of ongeschikt voor
menselijke consumptie.
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Normen voor maximale gehalten aan benzo(a)pyreen 
Voedingsmiddel Maximum gehalte

(µg/kg vers gewicht)
Oliën en vetten die bestemd zijn voor rechtstreekse 
menselijke consumptie of als ingrediënt bij de 
vervaardiging van levensmiddelen 2,0
Levensmiddelen voor zuigelingen en peuters 1,0
Babyvoeding en bewerkte voedingsmiddelen op basis 
van granen voor zuigelingen en peuters
Zuigelingen- en opvolgzuigelingenvoeding, met inbegrip 
van zuigelingenmelk en opvolgmelk
Dieetvoeding voor medisch gebruik die speciaal voor 
zuigelingen bestemd is
Gerookt vlees en gerookte vleesproducten 5,0
Spiervlees van gerookte vis(serijproducten), met 
uitzondering van tweekleppige weekdieren 5,0
Spiervlees van vis, anders dan gerookte vis 2,0
Schaaldieren, koppotigen, anders dan gerookt 5,0
Tweekleppige weekdieren 10,0
Aroma’s 0,03 voor 3,4-benzopy-

reen in voor consumptie 
gereed zijnde levens-
middelen

Voedingssupplementen 2,0
Kruidenpreparaten 10,0
Overige levensmiddelen Geen norm, maar niet 

onveilig


